
 
EDITAL N.º 5/2013 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA ARRENDAMENTO DE  

UM ESPAÇO PARA OFICINA / LOJA DESTINADO A ARTESÃOS,  
NO CENTRO DE PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO E TURISMO 

 
Francisco José Caldeira Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde: 
 
Faz saber que, de harmonia com a deliberação tomada em reunião ordinária desta Câmara Municipal, 
realizada no dia 16 de janeiro de 2013, se encontra aberto concurso público para arrendamento de um 
espaço para oficina / loja destinado a artesãos, no centro de promoção do património e turismo, sito na 
Rua de Mértola, em Castro Verde. 
 
1. Local e data limite para apresentação das propostas: As propostas deverão ser entregues até às 
17:30 horas do dia 28 de fevereiro de 2013, sob pena de não serem admitidas, na Secção Financeira e 
Património ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso de receção. 
 
2. Processo de concurso: O Programa de Concurso e Caderno de Encargos podem ser consultados na 
secção Financeira e Património, durante as horas normais de expediente: das 9:00 h às 12:30 h e das 
14:00 h às 17:30 h ou na página da Internet do município: www.cm-castroverde.pt 
 
3. Documentos que devem acompanhar a proposta: Os que vêm referidos no art. 6.º do Programa de 
Concurso. 
 
4. Valor da Renda mensal por oficina / loja: 60,00 €/mês. 
 
5. Adjudicação: A adjudicação é feita ao concorrente que tiver apresentado a proposta que melhor se 
enquadre na filosofia do funcionamento do Centro de Promoção de Património e Turismo, de acordo com 
os critérios mencionados no art.º 10.º do programa de concurso 
 
6. Prazo pelo qual é celebrado o contrato de arrendamento: Um ano a contar da data de celebração 
do concurso, podendo renovar-se por períodos sucessivos de um ano se nenhuma das partes se tiver 
oposto à renovação do mesmo. 
 
7. Outras condições: As demais condições de adjudicação da cessão da exploração do estabelecimento 
comercial constam no caderno de encargos do concurso. 
 

 
Município de Castro Verde, 21 de janeiro de 2013 

 
 

O Presidente, 
 
 
 

/ Francisco José Caldeira Duarte, Arq. / 


